
       
Zał. Nr 2 do prot. Nr  XXII / 2016 

                           z sesji z dnia 2016-12-29 
 

U c h w a ł a   Nr XXII / 152  / 2016 

Rady Gminy Raciechowice 
z dnia 29 grudnia 2016 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego         

odprowadzania ścieków na rok 2017. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust 1, 5 i 6 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 139 tj. ze zm.), Gminy Raciechowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1.  
 

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017 rok na terenie 
Gminy Raciechowice w wysokości: 
a) za wodę pobieraną przez  gospodarstwa domowe i przemysł:                                                

6,92  zł./m3 brutto, 
b) opłata abonamentowa (abonament miesięczny) dla gospodarstw domowych                     

i przemysł:                          
3,24 zł. brutto, 

c) za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w gospodarstwach 
domowych:                                   
12,59  zł./m3 brutto, 

d)  za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przez przemysł:                                   
12,59 zł./m3 brutto, 

e) za ścieki bytowe dowożone do punktu zlewnego : 
12,59  zł./m3 brutto  

 
2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług, 

o których mowa w ust 1, na okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017 roku,                             
w następującej wysokości brutto: 

a) za wodę pobieraną przez  gospodarstwa domowe i przemysł: 
2,22 zł. /m3 brutto, 

b) za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w gospodarstwach 
domowych: 
6,54 zł. /m3 brutto, 

c) za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przez przemysł 
6,11 zł. /m3 brutto, 

d) za ścieki bytowe dowożone do punktu zlewnego : 
3,59 zł/m3 brutto. 



 
3. Po uwzględnieniu dopłaty, o której mowa w ust 2,  cena dla odbiorców usług wynosi: 

a) za wodę pobieraną przez  gospodarstwa domowe i przemysł:                                                
4,70  zł./m3 brutto, 

b) opłata abonamentowa (abonament miesięczny) dla gospodarstw domowych                       
i przemysł:                          
3,24 zł. brutto, 

c) za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w gospodarstwach 
domowych:                                   
6,05  zł./m3 brutto, 

d)  za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przez przemysł:                                   
6,48 zł./m3 brutto, 

e) za ścieki bytowe dowożone do punktu zlewnego : 
9,00  zł./m3 brutto  

4. Dopłata, o której mowa w ust. 2 będzie przekazywana na rachunek bankowy 
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego kwartalnie, na podstawie 
rozliczenia dostarczonej wody i odebranych ścieków, w terminie 14 dni od dnia  
dostarczenia faktury VAT.  

5. Taryfa zawierająca zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raciechowice. 

 
§ 2.  

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciechowice.  

 
§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą                          
od 1 stycznia 2017 roku   
 


